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Tájékoztató
Tájékoztatom Mezõtúr város 

lakosságát, hogy a 2011. évben 
Mezõtúr Város Önkormányzata 
tûzifa támogatást nyújt azok-
nak a nagykorú személyeknek, 
illetve családoknak, akik nem 
rendelkeznek megfelelõ jövede-
lemmel ahhoz, hogy a téli idõ-
szakban saját erõbõl elegendõ 
mennyiségû tüzelõanyagot 
vásároljanak.

Tûzifa támogatás az erre a 
célra alkalmas fûtõberendezé-
sek mûködtetéséhez igényelhe-
tõ.

Nem nyújtható tûzifa támo-
gatás, ha az igénybejelentõ csa-
ládjában az egy fõre jutó havi 
jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek két és félszeresét (71.250,- 
Ft) meghaladja, az egyedül élõ 
igénybejelentõ havi jövedelme 
az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének három-
szorosát (85.500,- Ft) megha-
ladja.

Tûzifa támogatás iránti 
igénybejelentés évente ingatla-
nonként egy alkalommal, szep-

tember 15. napjától október 15. 
napjáig nyújtható be a 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr 
Hatósági Irodáján Puskás János 
(18-as iroda) ügyintézõnél, 
melyhez csatolni kell az igénylõ 
nyilatkozatát a saját és családja 
jövedelmi viszonyairól, az álta-
luk lakott lakás nagyságáról, a 
lakás fûtési módjáról, valamint 
az azokkal összefüggõ igazolá-
sokat.

A támogatás iránti igényekrõl 
a rendelkezésre álló tûzifa 
mennyiségének keretén belül a 
benyújtási határidõ leteltét 
követõen a polgármester dönt. 
Döntésérõl levélben értesíti az 
igénybejelentõket.

Tûzifa támogatás természet-
ben a tûzifa kiszállításával 
alkalmanként legfeljebb 10 q 
mértékben nyújtható. 

A tûzifát az önkormányzat a 
kérelem beérkezését követõ 
hónap utolsó napjáig szállíttatja 
ki.

Mezõtúr, 2011.08.16.
Herczeg Zsolt

polgármester

MEGHÍVÓ
„Olyan lesz a jövõ,

mint amilyen a ma iskolája.”
Szent-Györgyi Albert

Tisztelettel meghívjuk Önt és családját
a 

Kossuth Lajos Általános és
Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola 

Tanévnyitó Ünnepségére

és azt követõ iskolalátogatásra.
Idõpont: 2011. augusztus 27. 16 óra
Helyszín: Mezõtúr, Kossuth út 82.

Szeretettel várunk mindenkit
az iskola melletti Gyalog Magda tér

avatására
2011. augusztus 27-én 17 órakor.

MEGHÍVÓ
A Túri Fazekas Múzeum és az Impro Fotóklub 
tisztelettel meghívja Önt, Családját, Barátait a
Digitális technika áldozatai a fényképezésben 

címû fotótechnika-történeti
kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
Fazekas Lajos

az Impro Fotóklub vezetõje
A megnyitó helyszíne, idõpontja:

Túri Fazekas Múzeum (Bolváry-kúria),
Mezõtúr, Bajcsy-Zsilinszky E. út 41.

2011. augusztus 27. (szombat), 11 óra.
A kiállítás 2011. szeptember 25-ig tekinthetõ meg hétfõ 

kivételével minden nap 10-12 és 15-17 óra között.

Túr- tû 

Az immár 10 éve mûködõ
Túr-tû Foltvarró Szakkör

tagjai szeretettel hívják-várják
a foltvarrás iránt érdeklõdõ lányokat, 

asszonyokat a közösségi ház
nagytermében tartandó

õszi közös varrásukra, nyílt napjaikra.
Szeptember 8-9-10-én. 9-16 óra között

betekinthetnek készülõ és kész munkáink-
ba bekapcsolódhatnak a szakkör életébe.
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Kedves környezetismeret 
iránt érdeklõdõ alsó osztályos 
gyerekek!

A Mezõtúri Közmûvelõdési 
és Sport KKN Kft. Tourinform 
irodája környezetismereti ver-
senyt hirdetett alsó osztályos 
gyerekek számára.

27 pályázat érkezett, melyek 
közül a legeredményesebb 
Juhász Réka, a Rákóczi Úti 
Általános Iskola 4.b osztályos 

tanuló munkafüzete lett. 
Nyereménye egy családi belépõ 
az abádszalóki Tisza-tó strand-
ra, melyet az irodában már át is 
vett.

Gratulálunk a nyertesnek és a 
többi beküldõnek is a szép 
pályázatokhoz!

Csikósné Vida Viktória

irodavezetõ

Tel.: 06-56/550-637; Tel./Fax: 06-56/350-
901, mezotur@tourinform.hu

Eboltás
Mezõtúron és Kétpón

2011. szeptember 01. /csü-
törtök/:

Mezõtúr- Alkotmány tér 
06.00. tól - 10.00. ig 

Lénárt tanya 07.00. tól - 08.00. 
ig.

Belán tanya 08.00. tól - 09.00. 
ig.

2011. szeptember 02. /pén-
tek/:

Mezõtúr- Pusztabánréve-
buszmegálló 07.00. tól -  08.00. 
ig.

2011. szeptember 03. /szom-
bat/:

Mezõtúr- Fóti út (volt 
KONTAKTA) 07.00. tõl - 10.00. 
ig.

Újvárosi posta elõtt 07.00. tõl 
- 10.00. ig.

Fûzfa út 1. (volt Dózsa tsz.) 
10.00. tól - 12.00. ig.

Túrkevei úti falatozó 06.00. 
tól - 10.00. ig.

2011. szeptember 04. /vasár-
nap/

Mezõtúr- Erkel F.- út ( volt 
Fazekas daráló) 07.00. tól - 
10.00. ig.

Kétpó- Polgármesteri Hiv. 
elõtt 06.00. tól - 10.00. ig.

Pusztapó V.Á. 10.00. tól - 
11.00. ig.

2011. szeptember 05. /hétfõ/
Mezõtúr- Tiszaföldvári 

út(volt ÁFÉSZ) 08.00. tól - 
09.00. ig.

2011. szeptember 06. /kedd/
Mezõtúr- Fóti út ( volt 

KONTAKTA) /délután/ 15.00. 

tól - 18.00. ig.
Törökszentmiklósi út 

(ÁFÉSZ) 08.00. tól - 09.00. ig.
Csíderbereki volt iskola 

09.00. tól - 10.00. ig
2011. szeptember 07. /szer-

da/
Mezõtúr- Erkel F. út ( volt 

Fazekas daráló) /délután/ 
15.00. tól - 18.00. ig.

2011. szeptember 08. /csü-
törtök/

Mezõtúr-Szolnoki út-Dob út 
sarok (volt Méntelep) 06.00. tól 
- 10.00. ig.

2011. szeptember 10. /szom-
bat/

Mezõtúr-Újvárosi posta elõtt 
07.00. tól - 10.00. ig.

Kétpó- Polgármesteri Hiv. 
elõtt 06.00. tól - 10.00. ig.

2011. szeptember 11. /vasár-
nap/

Mezõtúr- Túrkevei úti falato-
zó 06.00. tól -  10.00. ig.

2011. szeptember 14. /szer-
da/

Mezõtúr- Fûzfa út 1. (volt 
Dózsa tsz.) /délután/  15.00. tól 
- 17.00. ig.

Valamennyi 3 hónaposnál 
idõsebb kutyát tulajdonosa 
köteles veszettség elleni oltatni!

Veszettség elleni védõoltás 
ára: 3000 Ft kutyánként. A 
Kisállat Egészségügyi Könyvet /
amennyiben már van/ kérjük, 
hozzák magukkal! A kötelezõ 
féregtelenítés ára:100 Ft/
tabl./10 kg.

Lampion fényárral a
vízen ünnepelt a város

Szent István-napjának elões-
téjét látványos csónakfelvonu-
lással kísért lampionúsztató 
programmal ünnepelte meg 
Mezõtúr. 

A varázslatos távoli kultúrák-
ban az emberek úgy tartják, 
hogy a lampionok szimbolizál-
ják a melegséget, a fényt és a 
reményt. Arra felé évrõl-évre 
hatalmas tömegeket vonzó 
közösségi esemény, össznépi 
rituálé, amikor az ünneplõ 
helyiek és odasereglõ turisták 
színes fényárban tündöklõ lam-
pionok százait-ezreit úsztatják 
le a folyón. Önkormányzati kez-
deményezésben ezt a szokást 
próbálta most nálunk is megho-
nosítani néhány lelkes fiatal, 
nem is sikertelenül. Az államala-
pítás ünnepére készülve augusz-
tus 19-én különleges esti fényjá-
téknak lehettek tanúi a Berettyó 
partjára kisereglett mezõtúriak. 

Ahogy az este ráborult a tájra, 
érdeklõdõk tömege lepte el a 
városközpontba bevezetõ út 
környékét. Közúti hidunk erre 
az alkalomra színes díszkivilágí-
tást kapott. A gáton és a meder 
szélén pavilonok és alkalmi 
büfésátrak kölcsönöztek a hely-
nek igazi vendégváró hangula-
tot. A híd tövénél a parton és a 
csónakokban rögtönzött úszó 
alkalmatosságokra szerelt vízi 
lampionok, gyertyák és mécse-
sek sokaságát gyújtották lángra 
az ünneplõk, amiket azután a 
folyó sodrára bízva elengedtek. 
Nézõként is szívdobogtató érzés 
volt látni, ahogy a fiatalok, 
párok, családok izgalomtól fény-

lõ arccal meggyújtják, majd 
útjára engedik lampionjukat, 
ami a többivel együtt úszva-rin-
gatózva varázslatos, fénypom-
pás világot teremtett az esti 
sötétségben. A vízen úszó lam-
pionok és mécsesek káprázatos 
fényjátékát még varázslatosabbá 
tette a látvány és a zene által 
megteremtett összhang. A 
tûnékeny „fénysziget” ragyogá-
sától hosszú percekig fényárban 
úszott az egész folyó, a víz tükre 
még a messzeségben is felerõsí-
tette az imbolygó, pislákoló lán-
gokat. A tûz és a víz – e két 
összeegyeztethetetlennek látszó 
elem – különös összjátéka volt 
ez, hatása pedig mindenkit 
lenyûgözött. A kíváncsiskodók 
gyûrûjében jó volt látni a csillo-
gó szemeket, a sok meglepett, 
átszellemült tekintetet, ahogy a 
távolodó lampionok útját köve-
tik. A nézõsereg miatt a hídon 
csak lépésben áthaladni tudó 
autósok csapatos kürtszóval 
szálltak be az élmény, a lampi-
onfényes hangulat fokozásába.

Mi volt a lampionúsztatás 
igazi varázslata? 

Ezen az estén újra felfedez-
hettük a Berettyó szépségét, 
létezését. Cserébe az, ajándékba 
adta nekünk az összetartozás, a 
közös átélés örömét, az újdon-
ság varázsát, az újrafelfedezés 
élményét. A folyó ezen az estén 
eddig soha nem látott arcát 
mutatta meg nekünk, mezõtúri-
aknak. A szervezõk és az õket 
támogatók igazi célja is ez lehe-
tett: tanuljunk meg néha megáll-
ni egy pillanatra, jobban odafi-
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gyelni a szépre, közös értékein-
ket felismerni, egymást észre-
venni. Nálam nagyon bejött a 
szándék. Aki pedig erre a prog-
ramra nem jött ki, az igazán 
sajnálhatja, mert ez az este a 
lampionok fényében sokkal 
többrõl szólt, mint alkalmi, fel-
színes csillogás. Ami biztos: 
augusztus 19-én, Szent István 
napjának elõestéjén, Mezõtúron 
új hagyomány teremtõdött. A 
nyári városi rendezvénysorozat 

programjaiba tartós, új színt 
hozott ez az esemény, létezésé-
vel a Berettyó partján egy új 
közösségépítõ hely született. 
Hosszú idõ óta most elõször 
éreztem meg a helyi közösség 
erejét, összetartozását. Még ott 
eldöntöttem: jövõre nekem is 
lesz saját, családi lampionom: 
nem csak szemlélõjévé, de 
részesévé is szeretnék válni a 
közösség ünnepének. 

Máté József

Az államalapítás ünnepe
Az idei évben bõséges és színvonalas programokból válogatha-

tott Mezõtúr lakossága augusztus 20-án.
A városi ünnepség kezdetét az Újvárosi Hagyományõrzõ Klub 

arató felvonulása jelezte, amikor is az újkenyér megérkezett a 
Szabadság térre, majd Tóth Péter, városi képviselõ mondta el ünne-
pi beszédét. A megszentelt kenyér szétosztása után elkezdõdhetett 
az immár tizenharmadik alkalommal megrendezett Országos 
Citera és Néptánc Gála.

Este félnyolckor Herczeg 
Zsolt, polgármester leleplezte a 
Szabadság tér új ékességét, a 
Takács Gyõzõ által megálmo-
dott díszkutat, melyet Pusztai 
Zsolt, a Túri Fazekas Múzeum 
igazgatója méltatott.

Ezek után kissé rendhagyó 
módon, este tartotta meg kiállí-
tás megnyitóját a 30 éves 
Mezõtúri Képzõmûvészeti 
Alkotótelep, a Városi Galériában 
és a Múzeum téren. A bel- és 
szabadtéri tárlatot dr. Egri Mária, mûvészettörténész nyitotta meg, 
valamint a csillagfényes estében Lázár Ágoston és Nagy István 
zenéje fokozta a különleges hangulatot.

De nem maradt program nélkül az sem, aki könnyed kikapcso-
lódásra vágyott, hiszen éjszaka Jamie Winchester koncertje zárta 
az eseménydús napot.

Sárkányok harca a Berettyón

Ebben az évben is megrendezésre 
került városunkban, az immáron több 
éves hagyománnyal rendelkezõ sár-
kányhajó verseny. Mezõtúr Város 
Önkormányzata úgy gondolta, egy 
olyan rendezvénybe, ahol ennyi 
ember megfordul, és jól érzi magát, 
érdemes minél több ötletet, és energi-
át belefektetni, és ennek megfelelõen 
a Polgármesteri Hivatal be is nevezett 
a megmérettetésre. A város egyik 
kiemelt célkitûzése az, hogy vizeit a 
lehetõségekhez mérten, minél jobban 
kihasználja, és ez által bekapcsolja a 
város, és a turizmus vérkeringésébe. 
Ezen a nyáron már ennek megfelelõ-
en dolgozott a város, éppen ezért egy 
nagy konzorciumban sikerült meg-
rendezni a versenyt, amelyben részt 
vett Mezõtúr Város Önkormányzata, 
a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., 
a Mezõtúri Lokálpatrióta Egyesület, a 
Sárosi Training&Consulting és 
Csernyán Péter.

A verseny 2011. augusztus 19-20. 
között került megrendezésre a 
Hortobágy-Berettyó csatornán. Az idõ 
a kegyeibe fogadta a rendezvényt, 
ugyanis nem hogy nem esett az esõ, 
inkább rekkenõ hõség jellemezte az 
elmúlt hétvégét. A pénteki napon 
minden kilátogató kipróbálhatta a 
sárkányhajózást, fogyaszthatott ked-
vére a kiköltözõ büféknek hála, illetve 
megtekinthette az esti lampionúszta-
tást. A szombati napon már a verse-
nyé volt a fõszerep, amire az utóbbi 
éveknél jóval több, összesen több 
mint 10 csapat nevezett. A szervezõk 
az egységek között a versenyszellem, 
és a fair play jegye miatt különbséget 
tettek vegyes, illetve erõs csapatok 
között. Ezek mellett sor került a szol-
noki, és a mezõtúri „all star” legény-
ségek küzdelmeire is, de ezen kívül 

volt még csupa hölgybõl álló egység 
is, akik szintén vízre szálltak, kiérde-
melve ezzel a szervezõk különdíját. 
Összességében elmondható, hogy a 
rendezvényre nagyon sok csapat 
nevezett, akik között izgalmas ver-
senyt láthatott az a sok száz mezõtúri 
nézõ, aki kilátogatott a rendezvényre. 
A döntõ futamok alkalmával az 
Újvárosi Sárkányok bizonyultak a leg-
gyorsabbnak az erõsebb csapatok 
mezõnyében, azonban a verseny egé-
szét nézve a Vándor díjat a 
Sárkányhajó Baráti Társaság vihette 
haza. A verseny létrejöttében nagy 
szerepet vállalt – az egyébként szpon-
zori futamban egymással megmérkõ-
zõ- a Syngenta Seeds Kft., illetve a 
KWS Magyarország KFT. is, akiknek 
köszönet a támogatásért. A rendez-
vény színvonalának emelése érdeké-
ben, ebben az évben az önkormány-
zat által már biztosított volt a beszál-
lást segítõ stég, a lelátó, a sátor, illetve 
több motoros csónak is.

Feltett szándékunk, hogy a jövõ-
ben is helyet adjunk ennek a sikeres 
rendezvénynek, aminek megrendezé-
séért minden támogatónak, és szerve-
zõnek ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki!

Az Alföldi Sárkányok Harcának 
végeredménye:

Vegyes csapatok: 1. Fehér 
Sárkányok, 2. Admirál Sárkányok, 3. 
Lokálpatrióta Sárkányok, 4. Hivatali 
Sárkányok, 5. Kórházi Sárkányok

Erõs egységek csapatok: 1. Újvárosi 
Sárkányok, 2. Gyomaendrõdi 
víziszörnyek, 3. Sárkányhajó Baráti 
Társaság, 4. Utolsó senki Sárkányok, 
5. Nádvágó Sárkányok

Külön ajándékot kapott a Házi sár-
kányok csapata. „Vándor evezõ” díj: 
Sárkányhajó Baráti Társaság kapta 
meg.                        Herczeg Zsolt

Felhívás
A helyi kitüntetések, díjak adományozására

2011. szeptember 10-éig lehet javaslatot tenni.
Mezõtúr Város Képviselõ-testülete által alkotott, a helyi kitün-

tetések, díjak alapításáról és adományozásáról szóló, 11/2011.
(IV.15.) sz. önkormányzati rendelet alapján „Mezõtúr Város 
Díszpolgára”, „Mezõtúr Városért”, „Mezõtúr Város 
Szolgálatáért”, „Az év mezõtúri sportolója” és a „Mezõtúr város 
jó tanulója, jó sportolója” kitüntetések valamint oklevél adomá-
nyozására 2011. szeptember 10-éig tehetnek javaslatot. A kitün-
tetések adományozásával kapcsolatos tudnivalókat az önkor-
mányzati rendelet tartalmazza, mely a polgármesteri hivatalban 
Makainé Ésik Klára ügyintézõnél (Tel.: 56/551-913) és a könyv-
tárban megtekinthetõ.

Herczeg Zsolt

polgármester



4 m e z õ t ú r  é s  v i d é k e 2011. augusztus 26.

A nyár utolsó csókja

Az ArTúr Fesztivál Mûvészeti 
Napok hagyományteremtõ kez-
deményezésként indult 2002-
ben, és idén immáron tizedik 
alkalommal került megrende-
zésre. A rendezvénysorozat jel-
legzetessége, hogy a mûvészeti 
ágak – komolyzene, könnyûze-
ne, kortárs képzõmûvészet, 
film, színház, irodalom, nép-
mûvészet,– lehetõség szerint 
képviseltetik magukat. 

A teljes populációt célozza 
meg rendkívül gazdag, színvo-
nalas kínálatával, a különbözõ 
mûvészeti ágak egyéniségeinek 
tolmácsolásában.

Az elmúlt évek tapasztalatai 
bebizonyították, hogy a rendez-
vénysorozat valós igényeket 
elégít ki. Nehéz anyagi helyzete 
ellenére Mezõtúr Város 
Önkormányzata nagyon fontos-
nak tartotta, hogy az idei évben 
is színvonalas elõadással meg-
rendezésre kerüljön a program-
sorozat. Közös célunk az, hogy 
a fesztivál és a Túri Vásár a 
jövõben megvalósulhasson és 
fejlõdhessen, erõsítve ezzel is a 
város pozícióját a fesztivál 
városok között. 

A rendezvénysorozat idõtar-

tama alatt sok-sok színvonalas 
programmal, városunk több 
helyszínén vártuk az érdeklõ-
dõket. Az elõadások, koncer-
tek, hangversenyek és kiállítá-
sok szinte kivétel nélkül telthá-
zasak voltak. Nem emelek ki 
egy produkciót sem, hiszen 
mindegyik nagyon sikeres volt 
a maga nemében. Igyekeztünk 
úgy összeállítani a programo-
kat, az elmúlt évek hagyomá-
nyait követve, hogy felfelé ívelõ 
tendenciát mutassanak, aho-
gyan közeledünk a hétvégéhez 
mind a helyszínek, mind pedig 
az elõadások számát illetõen, 
az a célunk, hogy magyar zene-
karok, elõadómûvészek meghí-
vásával, azok produkcióin 
keresztül életben tartsuk a 
magyar kultúrát, magyar zenét, 
megismertessünk a nagyközön-
séggel olyan elõadókat is, aki-
ket eddig nem láttak, nem hal-
lottak élõzenével, élõprodukci-
óval fellépni. 

A fesztivál és a vásár új hely-
színen várta a közönséget, a 
fellépõket, népmûvészeket és a 
vásári árusokat. Ez nemcsak 
nekünk szervezõknek jelentett 
kihívást, hiszen egy csaknem 

húsz éve megszokott helyszí-
nen lévõ vásárt adaptálnunk 
egy új környezetbe. A város 
lakói, az idelátogatók, és persze 
vásározó partnereink is egy új 
méltó környezetben találkoztak 
a Túri Vásárral. A fesztiváltér 
elrendezésével, tágas, jól kör-
bejárható, jól áttekinthetõ teré-
vel bebizonyította, hogy alkal-
mas egy ilyen típusú rendez-
vény lebonyolítására, valamint 
benne rejlik a jövõbeni fejlõdés 

magva.
Az új környezet megfelelt az 

elvárásoknak, természetesen 
van amin javítani - alakítani kell 
a jövõben a rendezvény sikere-
sebbé tétele érdekében. 

Tisztelettel kérem Önöket, 
hogy észrevételeiket, javaslatai-
kat, véleményeiket juttassák el 
hozzánk az alábbi e-mail címre: 
ig@mkskft.hu

Bordács László,

ügyvezetõ

Köszönet
Mezõtúr Város Önkormányzatának fõtámogatásával és a Mezõtúri 

Közmûvelõdési és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. fõszervezésé-
ben 2011. augusztus 9-14. között került megrendezésre városunkban az 
arTÚR Fesztivál és a Túri Vásár. 

Ezúton is nagyon köszönjük azon lakosok és vállalkozások megértését, 
türelmét, akik az útzárral határolt területen belül élnek, telephelyük azon 
belül helyezkedik el. Külön köszönet azoknak, akik segítették, támogatták 
a rendezvényt és munkánkat.

Mezõtúr Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal munkatársai, 
Mezõtúr és Környéke Víz-és Csatornamû Kft., Városi Polgárõr Egyesület, 
Mezõtúri Ipari Park Kft., Mezõtúr Város Hivatásos Önkormányzati 
Tûzoltósága, Mezõtúri Rendõrkapitányság, Katasztrófavédelmi Ig. Mezõtúri 
Polgári Védelmi Iroda, Mezõtúri Közoktatási és Közgyûjteményi Intézmény, 
Református Egyház Mezõtúr, Túri Fazekas Múzeum, Katolikus Egyház 
Mezõtúr, Casino, Lakatos István, Túri Lovasklub Sportegyesület, Túri 
Motoros Klub, IMPRO Fotóklub, Népi Díszítõmûvészeti Szakkör, Lókötõk 
Citerazenekar, DJ Nazo, DJ Peka, Gábor Éva, Gábor Lajos és családja, 
Dalvarázs Együttes, Berczeli Endre, Sz. Boldog Mária, Papp János, Ács 
Erika, Csatóné Szûcs Kinga, Poroszlai Ferenc, Túri Kupa utcai futóverseny 
fõszervezõi: Bagdán Sándor, Barta Gyula, Uzsoki János, Kozmáné Zsóka, 
Kozma Izabella, Miskolczi Imre, Nohab Vasútmodellezõ Szakkör, Kistérségi 
Civil Társulás, Re*Flex Band, Dalma Dance Club, „Leg a Láb” Mûvészeti 
Iskola Túri Liliomok Néptánccsoportja, Bárdos Lajos Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény Társastánc Tagozata, Ács Bálint, BBB-GLAS 
Kft., Berettyó Körös Többcélú Társulás, dr. Boldog Szilvia, FERROCOR Kft., 
HÓD 2000. Kft., Keviterv Akva Kft., K& H Bank, Kunszentmárton és Vidéke 
Takarékszövetkezet, Ledfak Kft., MENTÉSZ Zrt., Mezõtúr és Környéke Víz-
és Csatornamû Kft., MONGOL-AGRÁR Zrt., Plener Bt., RAFI Hungária- Kft., 
Szebik 2001 Kft., TAKÖV TRANSZ Hungaria Kft., TIMÉPBER Kft., Timteo 
Kft., Tiszaföldvári COOP Zrt., TUR HULL Kft., TURSZOL Kft., Városháza 
Gyógyszertár Bt., Vasúti Gyógyszertár Liptákné és Társa Bt., dr.Vizdákné és 
Társa Bt., Zuppán Zoltán, FF Fémfeldolgozó Zrt., Mezõtúr-Tiszazugi 
Vízgazdálkodási Társulat, Rácz „Túrkevei” Lajos, a Túri Vásár Fõzõverseny 
zsûritagjai.         Herczeg Zsolt, polgármester; Bordács László, ügyvezetõ
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Fesztivál a múzeumban

Az elõzõ évekhez hasonlóan 
a Túri Fazekas Múzeum több, 
az arTÚR Fesztiválhoz kapcso-
lódó program szervezésében is 
részt vett, illetve helyet biztosí-
tott a rendezvényeknek.

A sort a múzeumudvar sza-
badtéri mozija nyitotta. A szer-
da és a csütörtök este vetített 
egy-egy nagyjátékfilm (A nyo-
mozó, A zöld sárkány gyerme-
kei) bizonyították, hogy napja-
inkban is készülnek igényes és 
szórakoztató magyar filmek, 
csak a forgalmazás viszontagsá-
gai miatt alig-alig jutnak el a 
nézõkhöz, pedig igény lenne rá. 

A szombati nap elsõ rendez-
vénye az önkormányzat által, 
az Európai Unió támogatásával 
megrendezett Testvértelepülési 
Találkozóhoz kapcsolódó 
„Papíron, örökül” címû rajz-és 
fotópályázat eredményhirdeté-
se volt. A két tucatnál több 
pályázó azt próbálta képekben 
megfogalmazni, hogy mi a kul-
turális örökség, mi jelenti szá-
mára és népe, országa, városa, 
faluja számára a szellemi, épí-
tett, vagy természeti örökséget. 

A mezõtúri pályázók közül 
Kovács Anna Bíborka (Rákóczi 
Úti Általános és Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvû Isk.), 
Ducza Vivien (Református 
Koll.), és a Kossuth Úti 
Általános és Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvû Iskola végzõs, 
médiaismeretek tanuló osztálya 
kapott díjat. A testvértelepülé-
sekrõl érkezett pályázatok 
közül a Weidában élõ Sebastian 
Schettler, az árkosi Ferencz 
Adrien, valamint a törökbecsei 
Babó Róbert munkáját emelte 
ki és díjazta a zsûri.

A találkozó logójára kiírt 

pályázaton a mezõtúri Vári 
László terve bizonyult a leg-
jobbnak.

Szombat este a múzeumban 
vendégeltük meg a mohácsi és 
a karcagi küldöttség tagjait. A 
mohácsi busójárás, illetve a 
kunsági birkapörkölt karcagi 
hagyományai, a mezõtúri faze-
kassághoz hasonlóan, része a 
Szellemi Kulturális Örökség 
Nemzeti Listájának. Az elmúlt 
években a hagyományaikat 
tudatosan ápoló közösségek 
összefogásának egyik fontos 
megnyilvánulási formájává vált 
az a gyakorlat, hogy az adott 

települések legjelentõsebb ren-
dezvényein képviseltetik magu-
kat. A Túri Vásárra azért érke-
zett a mohácsi és a karcagi kül-
döttség, hogy bemutassák, õk 
mit tartanak fontosnak kulturá-
lis örökségükbõl, valamint 
hogyan szervezik meg magu-
kat, értékeik reprezentációját.

A Túri Vásárban a fazekassá-
got népszerûsítendõ a múzeum 
szervezte kézmûves foglalkozá-
son kipróbálható volt az agyag-
gal való munka. A mohácsiak 
bemutatták a busójárás tárgyi 
eszközeit (álarcok, ruhák), míg 
a karcagiak a helyben megfõ-
zött birkapörkölttel „foglalták 
össze” a nagykunsági népi táp-
lálkozásról megörökölt tudásu-
kat.

Köszönjük Mezõtúr Város 
Önkormányzata dolgozóinak, a 
Mezõtúri Közmûvelõdési és 
Sport K.K.N. Kft. munkatársai-
nak, és Hornyákné Sila Katalin 
fazekasnak a programok meg-
rendezéséhez nyújtott segítsé-
gét.

Pusztai Zsolt muzeológus

Gratulálunk

A nemzeti ünnep alkalmából, 
Pusztai Zsoltot, a Túri Fazekas 
Múzeum igazgatóját, Életfa díj-
jal tüntette ki Réthelyi Miklós 
nemzeti erõforrás miniszter.

***
A Magyar Köztársasági 

Arany Érdemkereszt kitünte-
tést adta át Dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter 
Györfi Sándor Munkácsy 
Mihály-díjas szobrászmû-
vésznek, a vidék arculatának 
megújítását, kiteljesítését szol-
gáló szabadtéri szobraiért, alko-

tásaiért, szemléletformáló mun-
kásságáért.

Valamint Kovács Sándor, a 
megyei közgyûlés elnökétõl és 
Rentzné Dr.Bezdán Edit, 
megyei fõjegyzõtõl átvehette a 
J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k 
Megyé-ért Díjat a több évtize-
des, rangos, országos hírû 
mûvészi alkotó munkásságáért, 
Karcag és Jász-Nagykun-
Szolnok Megye életében vég-
zett kiemelkedõ tevékenységé-
ért.

szerk.

Rovásírásos tábla avatás

Mezõtúr Város Önkormány-
zata 2011. márciusában döntött 
a székely-magyar rovásírással 
ellátott lakott terület kezdete és 
lakott terület vége tájékoztatást 
adó jelzõtáblák kihelyezésérõl 
a 46. sz. fkl. út be-és kivezetõ 
szakaszaira. A rovásírás törté-

nete jóval a honfoglalás elõtt kezdõdött, és helyenként még néhány 
száz éve is használták. Manapság viszont igen kevesen ismerik, 
pedig szimbolikája által a magyarság megmaradásának egyik esz-
köze és jelképe is lehet. A táblákat 2011. augusztus 21-én Herczeg 
Zsolt polgármester és Patkós Lajos alpolgármester ünnepélyes 
keretek között adták át a 46. sz. fkl. út Törökszentmiklós felõli 
szakaszán.

Ünnepi 
Hangverseny

Az Ottawai Magyar Kórus a 
Gyomaendrõdi Zenebarátok 

Kórusával közösen adott 
hangversenyt, augusztus 
21-én a belvárosi reformá-

tus templomban.

Tisztelt Mezõtúri Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Patkós Lajos társadalmi meg-

bízatású alpolgármester ezen tisztségérõl 2011. augusztus 31. 
napjával egészségügyi okok miatt lemondott. Munkáját az önkor-
mányzatban szeptembertõl települési képviselõként végzi 
tovább.

Herczeg Zsolt, polgármester

Felhívás!
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 8 elõadásból álló bérletes 

hangversenysorozatára várunk új jelentkezõket.  A bérletek ára:  
10.000.- Ft, diákok és nyugdíjasok esetében: 6.000.-Ft.

A csoportos utazás költségét ez az összeg nem tartalmazza. 
Jelentkezni lehet a városi könyvtárban vagy a következõ telefon-
számokon: 350-171  30/908-4757 
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Testvértelepülési Találkozó az Európai Unió 
támogatásával

Városunk idén is meghívta az 
erdélyi Árkost, Kálnokot és 
Sepsikõröspatakot, a lengyelor-
szági Maków Podhalanskit, a 
németországi Weidát, az olaszor-
szági Canellit és a vajdasági 
Törökbecsét az arTúr Fesztivállal 
és a Túri Vásárral párhuzamosan 
megrendezésre kerülõ 
testvértelepülési találkozójára, 
mely ez alkalommal az Európai 
Bizottság támogatásával, az 
„Európa a Polgárokért Program” 
keretében valósult meg. 
Változatos programokkal járul-
tunk hozzá egymás kultúrájának 
megismeréséhez, megértéséhez 
és a települések közötti kapcsola-
tok szorosabbá fûzéséhez.

Hogy a jó hangulatot megala-
pozzuk, vendégeink az elsõ 
Mezõtúron töltött napot játékkal, 
sportolással töltötték. Mind a gye-
rekeket, mind a felnõtteket meg-
mozgattuk a Túri Vásár Kupa 
Nemzetközi Gyermek Focitornán 
és a delegációvezetõk vetélkedõ-
jén. 

A következõ nap már a kultú-
ráé volt, a küldöttségek tagjai 
megosztották egymással az okta-
tás-tanulás terén szerzett tapasz-
talataikat a „Cserebere, Fogadom” 
elnevezésû nemzetközi oktatás-
ügyi konferencián. Ezután részt 
vettek a találkozó logójának meg-
tervezésére kiírt pályázat, illetve a 
„Papíron, örökül” Rajz- és 
Fotópályázat eredményhirdeté-
sén, valamint a pályamûvekbõl 
rendezett kiállítás megnyitóján a 
Túri Fazekas Múzeumban, ahol 
az ünnepély után kézmûves fog-
lalkozás várta az alkotni vágyó-
kat.

A harmadik nap a városok 
bemutatkozásával telt, testvérte-
lepüléseink a színpadon kulturá-
lis, a vásárban felállított standjai-
kon gasztronómiai különlegessé-
gekkel várták a mezõtúriakat. Mi 
pedig igyekeztünk minél több 
oldaláról bemutatni Mezõtúrt, 
többek között a „Mezõtúri 
Kincskeresõ” játékunkkal, mely 

nevezetesebb épületeinkkel, vala-
mint a méltán híres mezõtúri 
kerámiával ismertette meg a 
résztvevõket. A találkozó végén a 
delegációk vezetõi kifejezték örö-
müket és reményüket a folytatás-
ra.

A szervezõk és a résztvevõk 
ezúton mondanak köszönetet 
mindazoknak a civileknek, szer-
vezeteknek, cégeknek, intézmé-
nyeknek és nem utolsó sorban 
mezõtúriaknak, akik a találkozó 
sikerességéhez idejükkel, ötlete-
ikkel, munkájukkal és segítõkész-
ségükkel hozzájárultak. 

Mezõtúr Város Önkormányzata, 
Polgármesteri Hivatal Mezõtúr, 
Mezõtúri Közoktatási és 
Közgyûjteményi Intézmény, 
Teleki Blanka Gimnázium, 
Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Mezõtúri Közmûve-
lõdési és Sport Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft., 
Mezõtúr Városi Kórház-
Rendelõintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft., 
Mezõtúri Intézményellátó és 
Ingatlankezelõ Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft., 
Mezõtúri Ipari Park Kft., Mezõtúr 
és Környéke Víz-és Csatornamû 
Kft., Újvárosi Hagyományõrzõ 
Nyugdíjas Klub, Szivárvány 
Citerazenekar, Ászok Judo Klub, 
Csillagösvény Hagyományõrzõ 
Egyesület, Túri Fazekas Múzeum, 
Szellemi Kulturális Örökség 
Igazgatósága, Re*Flex Band, 
Fekete István Vadásztársaság, 
Pályi Mihály, Lakatosné Rácz 
Gabriella, Zsindelyes Fogadó, 
Zuppán Zoltán és Tóth Éva, 
Nemzeti Szálloda, Veres Gyula, 
Takács Gyõzõ, Deko-Pont Kft. 
Príma Nyomda

A szervezõk nevében:

Karsainé Szabó Judit

Kiss Boglárka

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a pro-

jektnek a költségeihez. Ez a közlemény a szerző nézeteit 

tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az 

abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

Helyzetjelentés…

„Nem az az állatvédõ, aki azt 
mondja magára, hanem aki tény-
leges munkát végez az állatokért!”

A KÓBORKA Túri Állatvédõk 
Közhasznú Egyesülete (www.
koborka.hu) 2007-ben azért jött 
létre, hogy egy állatotthont épít-
sen a gazdátlan kutyáknak, cicák-
nak. Mire megkaptuk hivatalosan 
az Önkormányzattól a helyet, 
mire elkészült az építési terv (15 
millió Ft a terv szerint), mire 
beszereztük hozzá, amit az EU 
megkövetel, mire engedélyt kap-
tunk az építésre, eltelt egy év. 

2008 õszén fogtunk hozzá az 
alapokhoz. Mára tetõ alá hoztunk 
30 kennelt, lecseréltük a meglévõ 
épületen a tetõt, újabb ablakokat, 
ajtókat raktunk be, és elkészült 
169 méter kerítés. (Betonalappal, 
vasoszlopokkal, dróthálóval.)

A téglát és a tetõcserepet, bon-
tott ajtókat, ablakokat, a nagyka-
put ingyen kaptuk, de minden 
másért fizettünk. Rengeteg sóder, 
cement, homok, mész, faanyag, 
vas, pala, drótháló került megvá-
sárlásra. (A munka zömét a 626. 
sz. Szakképzõ iskola tanulói 
végezték oktatóik irányításával, 
teljesen ingyen.)

És mindezt mibõl? Néhány 
állatszeretõ vállalkozó adakozásá-
ból, a jóérzésû túri emberek jóvol-
tából, akik a boltokba kihelyezett 
perselyekbe teszik forintjaikat, a 
tagdíjakból, ami szintén egyre 
kevesebb (többen visszaléptek, 
tagdíj havi 500 Ft), és az adó 
1%-ból, amit a tavalyi évben kap-
tunk elõször. (Minden segítséget 
nagyon köszönünk!)

Szeretnénk tájékoztatni min-
denkit, hogy az állatvédelem 
Magyarországon nincs államilag 
finanszírozva! Nem úgy a gyep-
mesteri tevékenység, ami kötelezõ 
feladata az önkormányzatoknak. 
Kemény milliókat költenek rá, de 
az nem mi vagyunk! Mi nem vég-
zünk gyepmesteri tevékenységet, 
mi állatvédõk vagyunk!

Nagyon sok telefont kapunk, 
amiben kérik a segítségünket. De 
olyat is, amiben utasítgatnak, 
követelnek tõlünk. Ahol tudunk, 
segítünk, de minden esetben nem 
tudunk. Dolgozó emberek 
vagyunk, ugyanolyan egyszerû 

túri polgárok, mint Önök! Amikor 
segítünk - szabad idõnkbõl, saját 
benzinnel, saját pénzünkbõl, saját 
telefonszámlánkra, mi ezért fize-
tést nem kapunk! Az elmúlt 1 
évben 135 kutya-macska ügyével 
foglalkoztunk. Civil emberként 
tesszük a dolgunkat, és csak akkor 
tudunk eredményesen dolgozni, 
ha ez a segítség kölcsönös. 
Szeretnénk, ha új tagokkal bõvül-
ne az egyesületünk! Ideiglenes 
befogadókat is keresünk, akik 
néhány hétre be tudnának vállalni 
1-1 kutyát, vagy cicát. Élelemmel, 
hirdetéssel tudunk segíteni! (A 
Túripressz is elsõként felajánlotta 
segítségét.)

Sokszor megkérdezik tõlünk, 
mikor lesz kész a menhely? …Ha 
segítséget kapunk, hamarabb!

Jelenleg minden pénze elfo-
gyott az egyesületnek. Pedig jó 
lenne folytatni az építkezést. 
Következne a csatornázás, amihez 
2 db legalább 5 köbméteres tar-
tályra lenne szükségünk, csövek-
re, emberekre, akik elvégzik a 
munkát, mivel a szakiskolás gye-
rekek nyáron pihennek.

Majd csak ezután lehet a kifutó-
kat megépíteni, az épületet még 
rendbe hozni, ahol orvosi szobát, 
fürdõt, konyhát, irodát kell kiala-
kítani. (Vizet, villanyt bevezetni.)

Amint látszik, nagyon sok még 
a munka és bizony kevés a segítõ! 
Ezúton szeretnénk kérni, aki tud, 
segítsen! Munkával, tárgyi felaján-
lással, esetleg pénzzel! 

Számlaszámunk: 10402049-
00017023-00000007 

Van facebook oldalunk is: 
KÓBORKA Túri Állatvédõk 
Közhasznú Egyesülete néven.

Legutóbb egy kis tereprende-
zést tartottunk, meszeléssel, 
fûnyírással. Legyen bizonyíték ez 
a kép, hogy mennyien jöttek el!

Varga Kati – Túri Kóborka



7m e z õ t ú r  é s  v i d é k e2011.augusztus 26.

„Környezetünk védelme legyen
mindannyiunk szívügye”

„Vendég vagy a világban, és ez a világ 
szép vendégfogadó. Van napsugara, 
vize, pillangója, madara.  Van virágja, 
rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni 
nekik. Igyekezz többet törõdni azzal, 
ami még a világ szépségeibõl csodála-
tosképpen megmaradt, az emberiség 
minden pusztításai mellett is.”
Wass Albert

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Környezet - és Természet-
védelmi Napok rendezvénysoro-
zat keretein belül került megren-
dezésre a „Bíró Kálmánné Bakos 
Ilona” Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Idõsek Otthonában a 
„Környezetünk védelme legyen 
mindannyiunk szívügye” elneve-
zésû program.

E rendezvény egy közös össze-
fogás eredményeképpen jött létre, 
melyben partnerként lépett föl 
Mezõtúr Város Önkormányzata, a 
Közép-Tisza Vidéki Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság 
Mezõtúri Szakasz-mérnöksége és 
a „Bíró Kálmánné Bakos Ilona” 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Idõsek Otthona.

2011. június 3-án az Idõsek 
Otthona ebédlõjében köszöntöt-
tük a szép számban megjelent 
vendégséget. Mezõtúr Város 
Önkormányzata nevében Szûcs 
Dániel képviselõ úr, a Közép-Tisza 
Vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság nevében 
Felkai István szakaszmérnökség 
vezetõ, az Idõsek Otthona nevé-
ben pedig én méltattam e rendez-
vény jelentõségét. Köszöntõmben 
az intézmény bemutatása mellett 
kitértem az Idõsek Otthona hulla-
dékgazdálkodására is, melynek 
bemutatásában Vas Ferenc úr volt 
segítségemre. A magas színvonalú 
elõadások sorozatát a Vidék-
fejlesztési Minisztérium helyettes 
államtitkára,  Búsi Lajos úr kezd-
te, „A fenntartható környezet az 
agráriumban” címmel.  Elõadásá-
ban megismerhettük a Vidékfej-
lesztési Misztérium 10 éves 
Nemzeti Vidékstratégiáját. E stra-
tégia célja, hogy 2020-ig a vidék 
társadalmi és gazdasági folyama-
taiban látható és minden érintett 
számára érezhetõ javulás követ-
kezzen be. Az agrárstratégia meg-
alkotásával és végrehajtásával a 
tárca a vidéki Magyarország egé-

szének megújítására törekszik. 
Ennek érdekében négy átfogó 
területrõl: az agrárgazdaságról, a 
vidékfejlesztésrõl, az élelmiszer-
gazdaságról, valamint a környezet 
védelmérõl határozott meg tenni-
valókat, melyeket a vidékfejleszté-
sért felelõs helyettes államtitkár úr 
ismertetett a jelenlévõkkel. 
Második elõadást a Közép-Tisza 
Vidéki Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság belvízvédel-
mi elõadója  Kovács Ferenc úr 
tartotta, „Mezõtúr vízügyi múltja” 
címmel. Elõadásából megismer-
kedhettünk a mezõtúri szakasz-
mérnökség egykori vezetõivel, 
valamint a szûkebb hazánk, 
Mezõtúr és környéke belvízvédel-
mi rendszerével. A szakmai nap 
harmadik elõadója a Szolnoki 
Fõiskola mestertanára, Vas Ferenc 
úr volt, aki Mezõtúr Város hulla-
dékgazdálkodásáról adott átfogó 
képet a hallgatóság számára. 
Elõadásában felhívta a figyelmet a 
hulladékgazdálkodás jelentõségé-
re, és elmondta, hogy nagy szere-
pe van mind a cégek, mind a 
magánszemélyek tudatos és elõ-
írásoknak megfelelõ hulladék 
kezelésének. Az elõadásokat 
követõen elültetésre került az 
Idõsek Otthona udvarán az év 
fája, mely 2011-ben a taxus 
baccata, azaz a közönséges tisza-
fa. Molnár Sándor erdész ismer-
tette a közönséges tiszafa jellem-
zõit. Ismertetõjébõl megtudhat-
tuk, hogy a közönséges tiszafa a 
tiszafafélék (Taxaceae) családjá-
ba, a Taxus nemzetségbe tartozó, 
Magyarországon védett, örökzöld 
növényfaj. Fásszárú növény, koro-
nája széles kúp alakú. Levelei egy-
szerûek, tû alakúak, termése göm-
bölyû álbogyó, mely piros színû. 
Szeretném megköszönni Mezõtúr 
Város polgármesterének Herczeg 
Zsoltnak, valamint Felkai 
Istvánnak és Vas Ferencnek a ren-
dezvény színvonalas és sikeres 
megszervezéséhez nyújtott segítõ 
együttmûködését és külön köszö-
nöm az elõadó urak Búsi Lajos, 
Kovács Ferenc és Molnár Sándor 
önzetlen, támogató részvételüket 
e szakmai napon.

Kovács Anett Beáta, igazgató

Helyreigazítás

A Mezõtúr és Vidéke 2011. 
július 10-i számában (3. oldal, 
Megkérdeztük…címû interjú, 
Dr. Mike Géza ügyével kapcso-
latban feltett kérdés) helytele-
nül közöltünk adatokat a Farkas 
családdal kapcsolatban.

Az adatok helyesen:
Az ügyben érintett gyermek 

2005. december 29-én született, 
öt és fél éves. Iskolába még nem 
jár, sérülésébõl fakadóan sem 
most, és a késõbbiekben sem 
élhet teljes életet. A gyermeket 
születése után újra kellett élesz-
teni, hetekig gépek segítségével 
tartották életben, és nem vég-
tagsérülést, hanem ideggyöki, 
úgynevezett Plexus sérülést 
szenvedett. Csecsemõkorában 
már két komoly mûtéten esett 
át, és az öt és fél éve tartó folya-

matos rehabilitáció mellett idén 
õsszel újabb két mûtét vár rá 
egy klinikán. Szellemileg való-
ban ép, de mozgáskorlátozott-
sága mellett, a mai napig súlyos 
lelki sérülésekkel küzd nem-
csak a gyermek, hanem öt évvel 
idõsebb bátyja és a szülõk is. A 
gyermekeket folyamatosan 
pszichológus kezeli. Az ügyben 
eljáró bíróság jogosnak tartotta 
a kártérítési igényt, és a rendel-
kezésre álló iratok alapján a 
Farkas család keresetének adott 
helyet.

Elnézést kérünk a családtól 
az újságban közölt adatok hely-
telenségéért. Ezúton is jobbu-
lást kívánunk a gyermeknek.

Tisztelettel:

Bordács László

Felelõs szerkesztõ

Strandparti
Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevõ nyugdíjas klub 

nevében a strandpartihoz nyújtott támogatásáért Herceg 
Zsoltnak Mezõtúr város polgármesterének, Mezõtúr város kép-
viselõ testületének, Mezõtúr és Környéke Víz- és Csatornamû 
Kft-nek, Herceg Antal vállalkozónak, Taköv Transz Hungária 
Kft-nek, Takács Zoltánnak, Boldog Máriának, Medgyesiné 
Áginak, Soltész Tamásnak, Papp Jánosnak, Bordács Lászlónak 
a Mezõtúri Közmûvelõdési és Sport KKN Kft. igazgatójának, 
Goods Market-nek, Mezõtúr Városi Vöröskeresztnek

Gyalog Lajosné

Karancs Tábor II.

Augusztus 5-7-ig került meg-
rendezésre Karancs Tábor II. 
Karancsberényben a Kopó 
Bércen.

Mezõtúrról 12 résztvevõ uta-
zott a táborba, a teljes gyerek-
létszám 26 fõ volt. A résztvevõk 
közül sokan a Karancs Tábor 
I.-en is jelen voltak.

Az idõjárás ezúttal kegyes 
volt a csapathoz, és esõ nélkül 
megúsztuk a három napot. 

A programok ezúttal is sokré-
tegûek voltak és a Magyar 
Honvédség életét mutatták be. 
A gyerekek megtanultak alak-
zatban közlekedni, táborhelyet 
építeni. Sok feladat a túlélési 
ismeretekre épült. Ezek voltak a 
menedékhely építés, víztisztí-
tás, tájolás, vadismeret és elsõ-
segélynyújtás. Ezen kívül volt 

önvédelem, alpin ereszkedés, 
katonai járõr ismeret és aka-
dálypálya. A tábort a résztve-
võk 24 órás szolgálatban õriz-
ték, melyben a kapus szolgálat 
volt a legfontosabb.

A gyerekek a megtanult isme-
reteket a szombat éjszakai ria-
dóban kamatoztatták. A tábort 
megtámadó „terroristákat” 
kevés kivétellel elfogták és õri-
zetbe vették.

A vasárnapi kõbánya látoga-
tás és arisoft bemutató tette tel-
jessé a hétvégét.

Összességében a gyerekek 
megismerhették nem csak a 
Honvédség életét, de önmagu-
kat is, hogy mit tudnak mentáli-
san és fizikálisan teljesíteni.

Pápai Károly 

szervezõ
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Ú J S Z Ü L Ö T T E K

Készenléti gyógyszertár
Augusztus 26- szeptember 01-ig
Kamilla gyógyszertár
Mezõtúr, Dózsa Gy. u. 22.
Tel.: 350-993
Szeptember 2-8-ig
Városháza gyógyszertár
Mezõtúr, Kossuth tér 3-5.
Tel.: 350-044

Állatorvosi ügyelet
Augusztus 27-28-án
Dr. Begazy Zsolt
Mezõtúr, József a. u. 9.
Tel.: 352-265; 06/30/977-0936
Szeptember 3-4-én
Dr. Lázár József
Mezõtúr, Petõfi u. 9.
Tel.: 350-600; 06/30/963-5209

Ü G Y E L E T E K

Farkas Olivér
(Nagy Ágnes)

Farkas Nikolett Anna
(Török Krisztina)

Nikolics Mercedesz Szintia
(Nikolics Edina)

Grácz Mihály
(Polyák Ildikó)

Rafael Jázmin
(Rafael Krisztina)

Piroska Richárd Noel
(Csillag Krisztina)

Vékony Csaba
(Major Krisztina)

ELHUNYTAK Nyugodjanak békében.

Bajcsi Sándor élt 85 évet,
Bíró Sándor Imre élt 55 évet,

Luczay Lászlóné Stipta Margit élt 79 évet,
Patkós Sándorné Szilágyi Mária élt 63 évet,

Patkós Andrásné Varga Irén élt 82 évet,
Balázs Istvánné Szabó Ilona élt 63 évet,

Busi Zoltán János élt 59 évet,
Lévai István élt 65 évet,

Takács Lajosné Fodor Róza élt 79 évet,
Anka András élt 53 évet,
Juhász Károly élt 90 évet,
Dézsi László élt 48 évet,

Botka Lajosné Beke Erzsébet élt 66 évet,
Csollák Lajosné Bozsó Margit élt 80 évet,

Körmöndi András élt 62 évet.

A Túri Lovas Klub
rendezésében,

2011. augusztus 27-én
9.30-tól,

Díjugrató Verseny
lesz.

Egésznap szeretettel várjuk az érdeklõdõket! Belépés díjtalan!

Meghívó
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